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A hanseníase é uma doença causada por um bacilo chamado Mycobacterium 
leprae, que atua sobre os nervos periféricos e na pele subcutânea, causando 
lesões e atrofiamento. O objetivo deste estudo é descrever os aspectos 
demográficos, as características clínicas e epidemiológicas da Hanseníase, de 
forma a traçar o perfil epidemiológico da Hanseníase no município de Anori, 
estado do Amazonas. Trata-se de um estudo descritivo baseado na análise de 
uma amostra de oito comunicantes para um paciente diagnosticado com 
Hanseníase no período de janeiro a julho de 2014. No período do estudo, 
observou-se um declínio no coeficiente de prevalência da Hanseníase. Constata-
se que no município de Anori, não estão enquadrados pacientes com grau I e II, 
exemplos de incapacidade, mesmo com algumas dificuldades encontradas para o 
tratamento precoce destes pacientes. No Brasil, a Hanseníase permanece como 
um importante problema de Saúde Pública. Embora um grande progresso tenha 
sido obtido nos Programas de Controle da Hanseníase (PCH), em todos os níveis 
do governo nos últimos 20 anos, algumas ações não foram potencializadas. As 
investigações nos Sistemas de Saúde (SINAN) visam obter dados necessários 
para a disponibilização de informações relevantes a gestores e coordenadores de 
programas com vistas à tomada mais concisas. O tema de pesquisa do projeto 
inclui: integração do PCH na rede de serviços de atenção primária; porcentagem 
elevada de casos novos diagnosticados e tratados em centros de referência do 
estado; impacto psicológico e social de reabilitação cirúrgica; eficácia da 
neurolise; qualidade do sistema nacional de informações em saúde e efetividade 
da detecção de novos casos e de campanhas de educação em saúde.  
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